
 

 

Radom, dn. 30.05.2019 r. 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP MASZYN 
 

Fabryka Broni Łucznik” – Radom Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane firmy oraz osoby fizyczne  
do składania indywidualnych ofert na zakup maszyn wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zaproszenia, 
będącego własnością Fabryki Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.: 
 
Wszystkich zainteresowanych zakupem maszyn prosimy o kontakt w godzinach 7:30 – 14:30, 
osoby dedykowane do kontaktu: 

 w kwestiach technicznych Marek Wojciechowski nr. tel. 604 404 703, 
 w kwestiach umówienia się na wizję lokalną Marek Bojek nr tel. 603 465 143, 

lub na adres e-mail sprzedazmaszyn2019@fabrykabroni.pl. 
 

Informacje dotyczące składania ofert :  
 

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 21.06.2019 r. do godz. 10.00(decyduje data  
i godzina wpływu do sprzedającego), w jednej z następujących form: 
1.1. W formie pisemnej – na adres Sprzedającego: Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o., ul. 

Grobickiego 23, 26-617 Radom (przesyłając pocztą lub dostarczając bezpośrednio  
do siedziby Sprzedającego) opisaną jako „Oferta na zakup maszyny, nazwa maszyny, 
nr inwentarzowy”.z dopiskiem: Przewodniczący komisji. Nie otwierać. 
a. W formie elektronicznej – w postaci skanów dokumentów na adres:  

sprzedazmaszyn2019@fabrykabroni.pl. 
b. Oferty dostarczone po terminie nie będą przyjmowane/rozpatrywane. 
c. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

2. Oferty należy składać pisemnie zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1). 
3. W formularzu ofertowym należy wskazać co najmniej : 

a) pełne dane Oferenta, w tym nazwę, adres oraz NIP 
b) przedmiot oferty, w tym nazwę i numer inwentarzowy maszyny, 
c) cenę ofertowaną w zł pl.brutto (która nie może być niższa niż cena wskazana w załącz-

nikunr. 1 (wykaz maszyn). 
d) oferta winna być podpisana w sposób wiążący, 

4. Oferty nie zawierające wszystkich postanowień określonych w punkcie 3 nie będą 
 rozpatrywane . 

5. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 21.06.2019 r o godzinie 12:00, bez udziału osób 
trzecich.  

6. Przedmiotowe maszyny/urządzenia można oglądać w starej siedzibie Fabryki Broni tj.  
 Radom, ul. Przemysłowa 9, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminuprze-
prowadzenia wizji lokalnej. 

7. Komisja powołana przez Zarząd Fabryki Broni dokona przeglądu ofert pod względem 
spełnienia wymogów konkursu i przedstawi Zarządowi najkorzystniejszą ofertę 
 z wnioskiem o jej zaakceptowanie. 

8. W przypadku jeżeli kilku Oferentów zaoferuje taką sama cenę za maszynę, powołana w 
tym celu komisja Fabryki Broni wezwie tych oferentów do złożenia ofert uzupełniających. 

9. Wyniki wyboru zostaną opublikowane niezwłocznie na stronie internetowej Fabryki Broni, 
zainteresowani Oferenci powiadomieni zostaną mailowo lub telefonicznie. 

10. Oferent dokonujący zakupu maszyny/urządzenia ponosi koszty związane z jej załadun-
kiem i transportem. 

11. Oferent wybrany w toku przetargu zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zawartej 
w ofercie na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe w terminie 7 dni od daty ogło-
szenia wyniku przetargu. 



 

 

12. Brak dokonania wpłaty przez wybranego oferenta w terminie 7 dni od daty ogłoszenia bę-
dzie traktowane jako rezygnacja oferenta i następnie będzie wybrana kolejna oferta. 

13. Wydanie maszyny/urządzenia nastąpi po dokonaniu pełnej wpłaty, zgodnie z punktem 11. 
Do czasu dokonania pełnej płatności przez Oferenta, Sprzedający zastrzega sobie prawo 
własności sprzedanej maszyny/urządzenia. 

14. Odbiór maszyny winien nastąpić w ciągu 15 dni licząc od daty dokonania przelewu na 
konto sprzedającego. Brak odbioru maszyny we wskazanym terminie spowoduje nalicza-
nie opłaty za każdy dzień przechowywania maszyny w kwocie 3.70 zł netto/m2 (opłata 
uzależniona od gabarytów maszyny). 

15. Oferenci winni zapoznać się szczegółowo ze stanem technicznym maszyn. Uprawnienia 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne maszyn/urządzenia zostają wyłączone.  

16. Zarząd Fabryki Broni zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru oferty bez podania 
przyczyny, w każdej chwili , do momentu otwarcia ofert. 

 
 
 
Wykaz załączników: 
 

1. Załącznik nr 1 – Wykaz maszyn do sprzedaży; 
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy; 
3. Zdjęcia maszyn – Podział wg grup. 

 


